На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ’’ број:50/13) и
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Aутономне Покрајине Војводине у
2014. години („Службени лист АПВ“ број 7/14).

расписује

КОНКУРС
за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну
производњу у заштићеном простору у 2014. години
1. Предмет конкурса
је додела подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у висини до
50% од укупне вредности инвестиције без ПДВ-а.
2. Укупан износ средстава који се додељују по конкурсу
Укупан износ средстава који се додељује је до 60.000.000,00 динара.
3. Корисници подстицајних средстава
Право на коришћење подстицајних средстава имају
Физичка лица носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије
АП Војводине. Заштићени простор за који се конкурише мора бити постављен на територији АП Војводине
Намена и висина подстицаја
Подстицај је намењен за набавку опреме и то за:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

конструкцију за објекте заштићеног простора покривеног пластиком (алуминијумска, поцинковано челична,
челична и пластична);
вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора;
фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
мреже за сенчење објекта;
системе за наводњавање кап по кап;
инструменте за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге и
систем за загревање.

Максимални износ подстицаја за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору, под тачакама 1-6
је 550 динара/м2 , а не може бити већи од 1.000.000,00 динара по пријави.
Максимални износ подстицаја за системе за загревање тачка 7 је 1000 динара/кw,
а не може бити већи од 500.000,00 динара по пријави.
Комисија задржава право да износ подстицаја за системе за загревање прилагоди површини пластеника.
Укупан износ подстицаја по једној пријави може бити максимално 1.500.000,00 динара.
4. Потребна документација која се подноси на конкурс
‣‣ читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом подносиоца захтева,
‣‣ фотокопија личне карте подносиоца пријаве,
‣‣ оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава за 2014. годину, који издаје Управа за трезор (прва
страна извода РПГ са основним подацима,уколико је дошло до промене жиро-рачуна, промена мора бити
пријављена Управи за трезор и друга страна извода cа подацима о површинама и производњи),
‣‣ оригинал предрачун са спецификацијом опреме исказан у динарском износу или оригинал рачун са
обавезном спецификацијом опреме исказан у динарском износу и потврда банке о извршеном плаћању или
оригинал готовински рачун са фискалним исечком, отпремница,
‣‣ потврду o измиреним накнадама за одводњавање/наводњавање
‣‣ доказ о регулисаним обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта
‣‣ оригинални лист непокретности не старији од 30 дана за земљиште на коме се поставља заштићени простор,
а ако је земљиште на које се поставља заштићени простор узето у закуп, оверен уговор о закупу земљишта на
најмање 5 година.

5. Посебне напомене:
Корисник средстава је у обавези да достави меницу са меничном изјавом, (која се доставља приликом
потписивања Уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство о
коришћењу средстава).
6. Додела подстицајних средстава
‣‣

Подстицај се додељује у виду бесповратних средстава након куповине и
постављања опреме.

‣‣

Kорисници који закључују уговор на основу предрачуна, рок за реализацију инвестиције је 60 дана од дана
потписивања уговора.

‣‣

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује комисија коју образује Покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

‣‣

Одлука се доноси на основу критеријума утврђених Правилником о додели подстицајних средстава за
набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2014 години.

‣‣

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве
затражи додатну документацију.

‣‣

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву.

‣‣

Подстицајна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до
утрошка средстава предвиђених за ове намене.

‣‣

Конкурсна документација се не враћа.

‣‣

Неблаговременe пријаве се неће узети у разматрање.

Конкурс је отворен закључно са 31.10.2014. године или до утрошка средстава предвиђеним за ове намене. Пријаве са
траженом документацијом доставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА
БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2014. ГОДИНИ“ или лично на писарници покрајинских органа Управе
у згради Владе АПВ, сваког радног дана до 14 часова.Додатне информације на телефоне 021/487-44-24, 487-44-13.
Текст конкурса и образац пријаве можете преузети са www.psp.vojvodina.gov.rs.

